
 

 

Упттство за обављање Стртчне прайсе 
 

Обављање снртрле мраисе обавежло је жа снтделне жаврслзу годзла 

ословлзу снртиовлзу снтдзја, смепзјайзснзризу з мрве з дртге годзле 

каснер снтдзја. 

 

За ИТ скер з Дзжајл мраиса ће се обављанз мо мосеблзк мрогракзка з о 

ноке ће снтделнз бзнз бйаговрекело обавеснелз од снрале ртиоводзйапа 

демарнкала. 

 

Праиса нраје кзлзктк 5 радлзу дала, одлосло 40 радлзу санз з обавља се 

т једлок од мредтжећа/тсналова са иојзка сиойа зка монмзсал сморажтк 

о мосйовло-неулзриој сарадњз. 

 

Наиол обављелзу злнервјта з модлеселзу мрзјава, ртиоводзйап снртрле 

мраисе мравз мйал з расморед жа обављање мраисе мрека 

злнересовањзка снтделана. 

 

Снтделн добзја злооркапзјт т роит од 30 дала од дала мрзјаве где је 

расмоређел з добзја тмтн жа обављање снртрле мраисе. К жавзслоснз од 

мрзвредлог марнлера, јавља се сак зйз бзва обавеснел о неркзлт 

обављања мраисе. К снайлок је иолнаинт са ртиоводзопек мрограка 

снртрле мраисе. 

 

К ноит обављања мраисе снтделнз обавезно момтњавајт Дневний стртчне 

прайсе (лайажз се т мдо. ооркант ла сајнт сиойе, део 

о снртрлој мраисз зйз т сирзмнарлзпз). Једлзк дейок длевлзи момтњава 

келнор, дейок снтделн. Јасло је лажларело ио з иаио момтњава длевлзи 

мраисе т сийадт са аинзвлоснзка з скерлзпака келнора. Када снтделн 

обавз мраист, момтлз длевлзи снртрле мраисе з добзјене монврдт (лзје 

обавежло) јавља се мредкенлок мрооесорт ладйеелок жа снртрлт мраист 

да мрегйеда длевлзи з да снтделн мредснавз све аинзвлоснз, мйал з 

мрограк мраисе. 



 

 

Длевлзи снртрле мраисе обавезно кора бзнз монмзсал од снрале келнора, 

снтделна з мрооесора. Немонмтлз з летредлз длевлзпз леће бзнз 

мредкен ражканрања. 

 

Наиол сно мредкенлз мрооесор монмзсе длевлзи, т неркзлзка иојз т 

расморедт зсмзна бтдт лажларелз иао неркзлз жа мредкен 

"Снртрла мраиса" снтделнз, са тредло момтњелзк длевлзиок снртрле 

мраисе, дойаже иод ртиоводзопа снртрле мраисе, Игора Снојаловзћа, да се 

т злдеисе з жамзслзие тлест модапз о обављелој снртрлој мраисз.  

 

Прооесорз мо снтдзјсизк мрогракзка иојз ст жадтеелз жа 

снртрлт мраист: 

 Заснзна езвонле з радле средзле, смепзјайзснзрие з каснер 

снтдзје: мроо. др Брализпа Йтиовзћ 

 Мелаќкелн т нтрзжкт з тгоснзнељснвт: мроо. др. Љтбокзр 

Јоваловзћ з Некања Лзйзмовзћ 

 Теулойосио злеењерснво: кр Марзпа Снакелиовзћ-Ийзћ, мроо. др 

Мзйзпа Ђеиовзћ-Шевзћ 

 Илооркапзоле неулойогзје – мроо. др Мзросйав Мариовзћ 

 Дзжајл – мроо. др Бралзсйав Смасојревзћ 

 

Снтделнз иојз ст жамосйелз ла мосйовзка т снртпз осйобођелз ст 

мраисе з корајт доленз монврдт о жамосйењт з радлој можзпзјз иојз 

обављајт, т неркзлт мрзјављелог зсмзна „Снртрла мраиса“. 

 

Колстйнапзје: моледељаи 11:00-13:00 расова, иабзлен бр.23. 

 

 

 

        Игор Снојаловзћ 

ртиоводзйап снртрле мраисе 

 


